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vintradition och underbara skönhet. 
Det är här några av Italiens bästa och 
mest prestigefyllda viner görs: Barolo 
och Barbera, kungen och drottningen 
av rött vin som vi också kommer att få 
prova under vår resa. 
    Vi bor på ett charmigt hotell i 
Barolo med gångavstånd in till byn 
där vi också kan hitta den regionala 
vinkällaren - Enoteca Regionale del 
Barolo med ett stort urval av viner som 
man kan besöka på egen hand om man 
vill prova fler viner. 

Avresa från Stockholm, Göteborg och  
Köpenhamn.

Med sin vackra natur, goda viner och 
utsökta mat är Barolo i Piemonte 
det perfekta resmålet om man vill 
kombinera vin, god mat, avkoppling och 
aktiva dagar med Tryffeljakt, cykling 
och matlagning. 

På vår resa beger vi oss ut med en 
tryffelhund på Tryffeljakt, cyklar ut i det 
böljande landskapet mellan vingårdar 
och njuter av en ljuvlig picknicklunch, 
provar viner och lär oss laga italiensk 
mat med Mama Giovanna på deras 
vingård i La Morra.
    I Piemonte är vingårdarna små och 
familjära. Regionen är känd för sitt 
goda kök och bra viner. Vindistriktet 
Langhe finns med på UNESCO:s lista 
över världsnaturarv för sin antika 

Gruppresa 19 maj – 23 maj 2020

Mat- och vinresa 
till Piemonte   

HÖJDPUNKTER

• Tryffeljakt med hund i La Morra

• Elcykeltur genom charmiga byar 

• Unikt besök med provning av prestige 
viner på Hotel Barolo 

• Gemensam matlagning på vingård

Följ med Resia och upptäck regionen Piemonte i nordvästra Italien. Njut av god mat och 
vin i det vackra landskapet bland kullar och vingårdar! 

Boka tidigt-pris 

t.om. 30/10  

12.990:-

Boka tidigt-pris fr. 12.990:-
ord. pris fr. 13.490:-
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Programmet, dag för dag

19 maj
Vi flyger ut från vår respektive hemort 
tidigt på morgonen och möts i München 
innan vi flyger vidare med samma flight 
till Milano där vi landar strax före lunch.  
Vi färdas sedan längs vackra vägar 
till Barolo där vi ska bo (resan tar ca 2 
timmar). Vi gör ett stopp för en enklare 
lunch på vägen. Vi checkar därefter in på 
hotellet.
    Gemensam välkomstmiddag med 
Piemontesiska specialiteter på hotellets 
restaurang.

20 maj – Tryffeljakt och brunch
Efter frukost är det dags för oss att 
prova på tryffeljakt på traditionellt vis 
med specialtränad hund. Vi har med en 
engelsktalande guide. Förhoppningsvis 
får vi även tryffel med hem. Sedan 
väntar en picknicklunch i det fria innan vi 
beger oss tillbaka. 
På eftermiddagen finns tid för att 
koppla av vid poolen, promenader eller 
upptäcka Barolo på egen hand. Varför 
inte besöka den regionala vinkällaren och 
museet som ligger inrymt i Castello del 
Barolo. Middag på egen hand.

21 maj – Cykeltur med picknik och 
vinprovning
Efter frukost  är det dags att bege oss ut 
på en cykeltur, på bekväma elcyklar.
Tillsammans med vår engelsktalande 
cykelguide börjar vi vår tur från hotellet 

och fortsätter genom det vackra 
landskapet längs vägarna till byarna, 
Castiglione Falletto, Serralunga, 
Grinzane Cavour och La Morra. Under 
vår cykeltur äter vi en gemensam 
picknick och det smakar ljuvligt efter att 
ha cyklat i den vackra omgivningen. 
    Vi är tillbaka på hotellet sen 
eftermiddag och efter att ha tid att 
byta eller ta ett dopp i poolen har vi 
en gemensam vinprovning på hotel 
Barolos vinkantina. Vi får prova 4 olika 
viner (Dolcetto, Barbera (drottningen av 
rödvin), Nebbiolo  och kungen av rödvin 
Barolo). Middag på egen hand. 

22 maj – Matlagningskurs med 
vinprovning
Idag har vi möjlighet att ta sovmorgon, 
läsa en bok vid poolen, bege oss 
ut på härlig långpromenad bland 
vinfältet eller upptäcka mer av Barolo 
innan vi på eftermiddagen åker till 
vingården Marrone för vinprovning, 
matlagningskurs och middag. Bland 
vintunnorna lagar vi tillsammans med 
Mama Giovanna en fyra rätters äkta 
italiensk middag. Den familjeägda 
vingården Marrone ligger i La Morra i 
hjärtat av Piemonte som är omgivet av 
vingårdar och gamla slott.   

23 maj – Hemfärd
Frukost och ledig förmiddag innan vi 
beger oss mot Milano för hemfärd runt 
lunchtid.

 

Boka tidigt-pris
 fr. 12.990:-
I priset ingår

• Flyg inklusive dagsaktuella 

flygskatter och incheckat bagage

• Del i dubbelrum på Hotel  

Barolo ***

• Lättare lunch vid ankomst till 

Italien

• Välkomstmiddag

• Tryffeljakt med picknickbrunch

• ½ dags cykeltur med picknick-

lunch

• Matlagning med vinprovning

• Vinprovning på Hotel Barolos 

kantina

• Transporter enligt program

• Klimatreduktion till Fly Green 

Fund (länk till Fly Green Fund)

• Svensk färdledare  

Tillägg 
• Enkelrumstillägg 1.350:- 
• Försäkring 200:-
• Avbeställningsskydd 585:- 
 
Bokningsinformation:
Resia reserverar sig för korrekturfel 
samt eventuella skatte- och 
valutaförändringar eller liknande som 
står utanför vår kontroll och som kan 
komma att påverka priset. 


